
Comisia de atestare și disciplină a interpreţilor şi traducătorilor autorizați 

HOTĂRÂRE 

privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

 

05 aprilie 2018                                                                      mun. Chişinău 

 

Întrunită în şedinţa din 05 aprilie 2018, Comisia de atestare și disciplină a 

interpreţilor şi traducătorilor autorizați în componenţa: 

 

Ina CHETREAN - președinte, 

Inesa FOLTEA – membru, 

Angela GRĂDINARU- membru, 

Olga BENEȘ - membru, 

Ala MĂTĂSARU – membru, 

Marcela ISAC - secretar. 

În temeiul prevederilor art. 11 al Legii nr. 264–XVI din 11 decembrie 2008 cu 

privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi traducător în 

sectorul justiției, pct. 35 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenului de atestare a interpreților și traducătorilor, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Justiției nr. 1045 din 16 noiembrie 2016, având în vedere rezultatele examenului de 

atestare a interpreţilor şi traducătorilor consemnate în procesul-verbal al Comisiei din 

05 aprilie 2018, 
                                                           

a hotărât: 

1. Examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor (proba scrisă şi orală) a 

fost promovat de următoarele persoane: 

 

Proba scrisă 

limba engleză 
 

numele, prenumele 

Curchi Tatiana 

Rusanovschi Ana 

Budu Eugeniu 

limba franceză 
 

numele, prenumele 

Poleacov Tatiana 

limba rusă 
 

numele, prenumele 



Miliș Natalia  

Jeleva Tatiana  

Jeleva Elena 

Raiscaia Aina  

Șvețova Ana 

limba chineză 
 

numele, prenumele 

Plămădeală Radu 

Proba orală 

limba engleză 
 

numele, prenumele 

Eremeev Ion 
 

limba franceză 
 

numele, prenumele 

Poleacov Tatiana 
 

limba chineză 
 

numele, prenumele 

Plămădeală Radu 

limba rusă 
 

numele, prenumele 

Miliș Natalia 

Jeleva Elena  

Movilă Tatiana  

Ilico Tatiana  

 

2. În conformitate cu prevederile pct. 35 din Regulament, prezenta hotărâre, în 

termen de 5 zile, urmează a fi publicată pe pagina web a Ministerului Justiției. 

 

3. Ca rezultat al examinării cererilor de contestare depuse în condiţiile pct. 37 

din Regulament, prezenta hotărâre poate fi supusă modificărilor în conformitate cu 

actele decizionale ulterioare ale Comisiei. 

 

Ina CHETREAN, președinte______________________ 

Inesa FOLTEA, membru______________________ 

Angela GRĂDINARU, membru _________________ 

Olga BENEȘ, membru_________________________ 

Ala MĂTĂSARU, membru_____________________ 



 


